Jyty Espoo - Jyty Esbo ry
www.jyty-espoo.fi

PINNA 2/2014
Miksi kannattaa kuulua ammattiyhdistykseen?
Monet ovat miettineet miksi kuulua ammattiyhdistykseen kun työttömyyskassan maksu on halvempi. Mutta
mitä työttömyyskassasta ihan oikeasti saa? Työttömyyskassa maksaa ansiosidonnaisen päivärahan, kun jäät
työttömäksi ja siinä se sitten onkin.
Ammattiyhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy myös työttömyyskassamaksu ja saat edellä mainitun lisäksi ammatillisen edunvalvonnan, jonka keskeisimpiä asioita on:

·

Palkka- ja muiden työsuhdeasioittesi aktiivinen
edistäminen ja kehittäminen

·

Luottamusmiehen palvelut ja neuvonta työsuhteeseesi liittyvissä asioissa

Ammattiliitot ovat saavuttaneet paljon. Meillä ei olisi
pitkiä palkallisia äitiysvapaita tai sairauslomia tai kuntapuolen pitkiä vuosilomia ilman ammattiyhdistystoimintaa.
Viimeisimpänä saavutuksena on vuosilomalla sairastumisen yhteydessä olleen karenssin poistaminen, jonka
meille liitot neuvottelivat. Samaa sopimusta sovelletaan
tietenkin kaikkiin työntekijöihin siitä riippumatta kuuluuko ammattiyhdistykseen tai ei. Mutta miten on jatkossa,
jos lyhytnäköisesti katsotaan vain omaa maksua ottamatta huomioon kokonaisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa työntekijöiden kannalta työelämän myönteiseen kehitykseen?

On selvää, että työelämä muuttuu ja kehittyy, mutta miten kukaan voisi sinisilmäisesti uskoa työnantajien kehit·
Ilmainen sopimus- ja oikeusapu työelämän ongel- tävän sitä työntekijöille myönteiseen suuntaan. Tähän
miin
tarvitaan ammattiliittoja ja ammattiliittojen merkityksellisen toiminnan mahdollistaa vain riittävän suuri jäsenLisäksi saat oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen.
määrä sillä yhdessä olemme enemmän.
Jytyn jäsenmaksu on myös edullisempi kuin monissa
muissa liitoissa ja palkattomalla perhevapaalla tai opintovapaalla ollessasi maksat vain euromääräisen jäsenmaksun, joka Jyty Espoo ry:ssä on 5€/kk.

Elina Nyman
pääluottamusmies
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Lomailemaan Lappiin
Yhdistyksen majat Hippu ja Hoppu
kaipaavat käyttäjiä.

Viikkoja voi kysellä:
markku.hyvarinen@espoo.fi

190 euroa muut viikot
50 euroa vuorokausi

Hipussa on vielä vapaana viikot 9,
10,11 ja 16, 17 ja 18. Hopussa on
vapaana viikot 9 ja 18.

Lapinmaja Hoppu sopii 4-8 henkilölle. Hinnat:
400 euroa viikot 8-18
300 euroa muut viikot
70 euroa vuorokausi

Lue lisää majoista sivuiltamme.

Majojen hakuaika viikoille 19-52
alkaa 24.2.2014 ja hakuaika päättyy 31.3.2014.

Tutustu Saariselän alueeseen ja
tapahtumiin netissä.

Lapinmaja Hippu sopii 2-4 henkilölle. Hinnat:
270 euroa viikot 8-18

Nice Run 5.6.
Aika: 5.6. klo 17.00
Paikka: Otaniemen urheilukenttä ja
Otahalli
Tervetuloa viihtymään Nice Run
Espooseen kesäkuisena torstaiiltana. Ohjelmassa on jumppaa,
kaunis vitosen lenkki Rantaraitilla ja
Otaniemen maisemissa. Illan kruunaa yhteinen piknik. Menoa vauhdittavat Scandinavian Hunksit ja espoolaista ohjelmaakin on luvassa.

Nice Runissa tärkeää on liikkuminen, yhdessäolo ja piknik. Voit juosta, hölkätä tai kävellä omaan tahtiin
yksin tai yhdessä ryhmäsi kanssa. Ja
matkan taitettuasi voit nauttia piknikkorin antimista luonnon helmassa.

jäsenilleen mahdollisuuden osallistua tapahtumaan maksimissaan
kahdella joukkueella.

Nice Runiin osallistutaan kuuden
hengen joukkueissa. Jyty Espoo ry
osallistuu tapahtumaan tarjoamalla

Sitovat ilmoittautumiset 21.3. mennessä: pirjo.lehtinen@espoo.fi

12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta
jäsentä pääsee ilmaiseksi mukaan.

Linnanmäen Hupi-rannekkeita edulliseen jäsenhintaan
Nyt on tarjolla erä huippuedullisia
Linnanmäen Hupi-rannekkeita. Hupi
-ranneke oikeuttaa pääsyn kaikkiin
huvipuistolaitteisiin pituusrajat
huomioiden. Ranneke aktivoituu
ensimmäisellä laitteella ja on voimassa kyseisen päivän. Voit siis itse

päättää, koska haluat käyttää rannekkeet.
Linnanmäki on avoinna 26.4.2014
alkaen.

Hinta: 25 euroa (portilta ostettuna
ranneke maksaa sesonkiaikaan 39
euroa). Voit ostaa kerralla rannekkeet vaikka koko perheelle.
Tilaukset 24.2. alkaen:
kaisa.pitkanen@espoo.fi

Jytyliiton jäsenedut
Muistathan aina välillä käydä katso- set jäsenedut. Mm. Viking Linen
nuksia! Jytyliiton jäsenedut löydät
massa Jytyliiton sivuilta ajankohtai- risteilyhinnoista saadaan hyviä alen- täältä.

